Protokół
z przebiegu nadzwyczajnej XLI
sesji Rady Miejskiej w Lubniewicach
z dnia 16 stycznia 2014 r.
Ustawowy skład Rady 15 radnych, obecnych na sesji było 11 radnych.
Lista obecności Radnych i zaproszonych gości w załączeniu do protokołu (zał. nr 1 i 2 ).
Przewodnicząca Rady Katarzyna Sowa otworzyła obrady o godz. 15.40 wypowiadając słowa
„Otwieram XLI nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej w Lubniewicach„
przywitała wszystkich radnych oraz zaproszonych gości.
Stwierdziła, że na stan 15 radnych w sesji bierze udział 11 radnych, wobec czego rada może
podejmować prawomocne uchwały.
Radni nieobecni:
Matczak Przemysław
Tymczyn Grzegorz
Szatyński Marek
Żuk Ewa
Przew. Rady poinformowała, że sesja została zwołana na wniosek Burmistrza Lubniewic
w związku z koniecznością podjęcia uchwał wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach oraz z ustawy o pomocy społecznej (zał. nr 3)
Porządek obrad jest następujący :
1. Sprawy regulaminowe.
-przyjecie protokołów z sesji
2. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
3. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz terminów i miejsca
składania deklaracji.
4. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
5. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do
przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na
zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów
żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w
zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach nr XXXVIII/266/2013
z dnia 28.11.2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Lubniewice
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok.
7. Zakończenie obrad.
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Przew. Rady- wnioskuję o wprowadzenie do porządku obrad punktu -podjęcie uchwały w sprawie
przystąpienia Gminy Lubniewice do prac związanych z uzyskaniem przez Lubniewice statusu
uzdrowiska.
Za wprowadzeniem tego punktu głosowało – 11 radnych
Przew. Rady- proszę o przyjęcie do porządku obrad pkt. dot. sprawozdania komisji rewizyjnej za
2013r., które powinno być przyjęte przez radę do końca stycznia.
Za wprowadzeniem tego punktu głosowało 11 radnych.
Następnie poprosiła o przyjęcie protokołu z sesji z 27.12.2013r.
Uwag do protokołu nie zgłoszono.
Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych.
oraz protokołu z nadzwyczajnej sesji z 31.12.2013r.
Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych
Przew. Rady – poinformowała , że projekty uchwał Radni otrzymali, i przystąpiła do realizacji
programu.
Odnośnie pkt. 2 porządku obrad - projekt uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Lubniewice do
prac związanych z uzyskaniem przez Lubniewice statusu uzdrowiska
Pan Burmistrz - Tylko jednym zdaniem komentarza. Jest to uchwała intencyjna. To znaczy, że rada
udziela burmistrzowi zielonego światła do działań. Natomiast nie stajemy się ani uzdrowiskiem, ani
nie wyznaczmy stref, et cetera. Omawialiśmy to szerzej chwilę przed sesją.
Następnie przedstawił projekt uchwały w sprawie przystąpienia gminy Lubniewice do prac
związanych z uzyskaniem przez Lubniewice statusu uzdrowiska.
Uwag do projektu nie zgłoszono
Za podjęciem uchwały głosowało -11 radnych
Uchwała została podjęta.( zał. nr 4)
Odnośnie pkt. 3 porządku obrad. w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Pan Burmistrz- Jesteśmy po przetargu, startowały w przetargu dwie firmy. Obecnie nas obsługująca firma z
Sulęcina, Zakład Usług Komunalnych, oraz firma LS Plus z Glisna. Jeśli ktoś nie sięgał do BIP-u, tam są te
informacje zawarte. Mieliśmy dwie oferty na dwuletni odbiór i transport odpadów, natomiast wskazywaliśmy,
bo takie mamy prawo, miejsce, gdzie odpady mają trafiać. Oczywiście pozostał Celowy Związek Gmin.
Korzystniejsza oferta na poziomie 270 tysięcy złotych obsługa dwuletnia. Oferta, która ze względów
finansowych po prostu była wyższa to chyba 381 tysięcy o ile dokładnie pamiętam tą kwotę, w związku z
powyższym proponowane wcześniej stawki jeszcze przed przetargiem, taka jest procedura, niestety
rozmawialiśmy o tym, że niekoniecznie logiczna, ale tak jest i tutaj my na to wpływu nie mamy. Ten przetarg
pozwolił nam delikatnie skorygować ceny przedstawione na sesji, na której stawki uchwalaliśmy. Uchwała w
treści jest identyczna, jak wcześniejsza, mamy tylko różnicę w stawkach, jeśli chodzi o śmieci.
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Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Przew. Rady - Czyli za styczeń płacimy po staremu.
Pan Burmistrz- Tak, mieszkańcy byli poinformowani odrębnym pismem, również z harmonogramem. Za
styczeń płacimy po staremu, od dnia 1 lutego wchodzą nowe stawki.

Za podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych
Wstrzymało się od głosowania – 2 radnych
Uchwała została podjęta.( Zał. nr 5)
Odnośnie pkt. 4 porządku obrad
Pan Burmistrz przedstawił projekt uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, oraz
terminów i miejsca składania deklaracji. Poinformował, że w deklaracji zmieniły się tylko stawki.
Za podjęciem uchwały głosowało – 9 radnych
Wstrzymało się od głosowania – 2 radnych
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 6)
Odnośnie pkt. 5 porządku obrad
Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie
dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
Pani Kierownik MGOPS Justyna Pawlak - Uchwała, dotyczy przyjęcia programu osłonowego, w związku z
tym, że Rada Ministrów wprowadziła 17 grudnia nowy program państwa w zakresie dożywiania na lata 20142020. Zobligowało to nas do tego, że musimy uchwałą przyjąć program osłonowy po to, żeby dożywiać dzieci
w ramach 20 %, na wniosek dyrektora szkoły. Jeżeli taka uchwała nie zostałaby przyjęta to wtedy, takie dzieci
w ramach tych 20 %, czyli dzieci z rodzin gdzie jest kryterium dochodowe przekroczone, ale jest uzasadniona
przyczyna dożywiania dziecka, to na wniosek dyrektora szkoły 20 % ogólnej liczby licząc, my możemy w
ramach programu państwa w zakresie dożywiania, to dożywianie przyznać, bez wydawania decyzji
administracyjnej.
I druga uchwała dotyczy podwyższenia kryterium dochodowego. Na starych zasadach było to kryterium 150
%, a na nowych pozostało 150 %, tylko decyzją Rady Ministrów jest 100 %, ażebyśmy mogli przyznawać na
150 % musimy podjąć uchwałę. Czyli tutaj w kwestii finansowej, jeżeli chodzi o budżet nic się nie zmieni, bo
150 % było, tylko teraz nas zobligowali do tego, że musi być przyjęta uchwała podwyższająca kryterium
dochodowe uprawniające do skorzystania z dożywiania z programu Państwa w zakresie dożywiania.

Następnie przedstawiła projekt uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu
osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wraz z
uzasadnieniem.
Radny Sornat - Chodzi o te 20 %. Jak to się ma do naszego stanu, czy nie ma zagrożenia, że ktoś zostanie
poza tą kwotą. To jest 20% z wszystkich uczniów odżywiających się w szkole,
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Pani Kierownik MGOPS- 20 %, czyli na przykład jeżeli jest tam pięćdziesiąt parę dzieci dożywianych w
szkole, to razy 20% , czyli dziesiątka może być zgłoszona na wniosek dyrektora.
Radny Sornat- Pytam o to, czy w naszej gminie nie stanowi to zagrożenia, że któreś dziecko pozostanie
poza tą kwotą, o tym myślę, że będzie więcej dzieci potrzebujących pomocy.
Kier. MGOP- Nie, do tej pory było dziewięcioro dzieci w ramach 20 %, także myślę, że tutaj nie będzie
żadnego problemu. To jest też w uzasadnionych przypadkach, dlatego ja będę to konsultowała też z panią
dyrektor, bo uchwała dopiero wejdzie 14 dni od publikacji w dzienniku urzędowym. W związku z tym, na
początku lutego ta dziewiątka, zobaczymy ile w styczniu będziemy mieli, jaką liczbę dzieci, i 20% dzieci w
ramach tego programu, będzie mogło skorzystać.

Za podjęciem uchwały głosowało – 11 radnych.
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 7)
Odnośnie pkt. 6 porządku obrad
Kier. MGOPS J. Pawlak przedstawiła projekt uchwały w sprawie podwyższenia kryterium
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku,
świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności, albo świadczenia rzeczowego w postaci
produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego
gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020 wraz z
uzasadnieniem.
Radny Stein- Czy możemy podejmować prawo miejscowe, które działa wstecz, przecież to się ukaże, dopiero
na koniec stycznia. Jakie są zasady przyznawania i w ogóle rozliczania tego świadczenia.
Kier. MGOPS- Skonsultowałam to z nadzorem w Urzędzie Wojewódzkim, jeżeli byśmy nie przyjęli z mocą
obowiązującą od 1 stycznia, to moglibyśmy zgłosić dzieci dożywiane na 150 % dopiero w lutym,
W styczniu jadłyby tylko dzieci, które są dożywiane na 100%, czyli osoby które korzystają z pomocy
społecznej, zgodnie z kryterium dochodowym, które obowiązuje w pomocy społecznej.
Nie jesteśmy jedną gminą, która tak robi, że nie wydaliśmy decyzji na 150% procent wcześniej przed
przyjęciem uchwały. No bo wtedy byłoby bezpodstawne przyznanie świadczenia i byśmy musieli się
tłumaczyć, ewentualnie angażować środki własne. Konsultowałam to w nadzorze i powiedzieli mi, że tak
można zrobić. W związku z tym jest podany też artykuł 5 ustawy o ogłoszeniach aktów normatywnych i aktów
prawnych, jeżeli jest to korzystne dla społeczeństwa to wtedy na podstawie tego artykułu może być to
przyjęte, z mocą obowiązującą od 1 stycznia.

Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych.
Uchwała została podjęta ( Zał. Nr 8)
Odnośnie pkt. 7 porządku obrad
Pani Aleksandra GóreckaPonad miesiąc temu przyjmowaliście Państwo roczny program współpracy
gminy Lubniewice z organizacjami pozarządowymi i parę dni temu otrzymaliśmy telefon z Wydziału Nadzoru
i Kontroli Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, że potrzebne są drobne korekty, drobne zmiany w tym
programie. Te zmiany nie dotyczą merytoryki, zawartości treści tego programu a dotyczą sformułowań typu,
między innymi, w szczególności, konkretnie chodzi o to, że zdaniem pracowników wydziału nadzoru i kontroli
program był za bardzo otwarty, a powinien być zamknięty. Główne zmiany jakie nastąpiły, to jest rozdział VI
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w programie współpracy, zapisy polegały na tym, że pod punktem od 1 do 11 były umieszczone myślniki,
które sugerowały priorytety- zadanie, które może zostać objęte wsparciem. W tym momencie zmiana dotyczy
tego, że te myślniki musiały zostać wykreślone i sformułowania: między innymi, w szczególności, to wszystko
zostało wykreślone. I jeszcze jedna zmiana do rozdziału XII należało dopisać punkt o zasadach działania
komisji konkursowej, to znaczy ten punkt był umieszczony w rozdziale VIII, a powinien być w rozdziale XII.

zmieniającej uchwałę Rady Miejskiej w Lubniewicach nr
XXXVIII/266/2013 z dnia 28.11.2013r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy
Lubniewice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2014 rok wraz z uzasadnieniem.

Następnie przedstawiła projekt uchwały

Za przyjęciem uchwały głosowało – 11 radnych.
Uchwała została podjęta.( Zał. Nr 9)
Odnośnie pkt. 8 porządku
Sprawozdanie komisji rewizyjnej za 2013rok przedstawił Przew. Komisji rewizyjnej Maciej
Kalinkiewicz ( Zał. Nr 10)
Uwag i pytań do sprawozdania nie zgłoszono.
Odnośnie pkt. 9 porządku
Wobec zrealizowania porządku obrad, Przew. Rady zamknęła nadzwyczajną XLI sesję Rady Miejskiej
w Lubniewicach o godz. 16.20
Na tym protokół zakończono.
Protokołowała
S. Żuk
Przew. Rady Miejskiej
Katarzyna Sowa
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